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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกร โดยทําการวิเคราะหโครง 
การประชาสัมพันธที่องคกรดําเนินงานเอง และที่วาจางบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธดําเนินงาน ซึ่งใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยศึกษาผานโครงการประชาสัมพันธทั้ง 2 รูปแบบ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ และการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูล
หลักจาก 3 องคกร ไดแก องคกรภาครัฐบาล จํานวน 2 โครงการ และสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก จํานวน 1 คน องคกรภาครัฐ
วิสาหกิจ จํานวน 2 โครงการ และสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก จํานวน 1 คน และองคกรภาคธุรกิจเอกชน จํานวน 2 โครงการ 
และผูใหขอมูลหลัก จํานวน 1 คน ซึ่งผลวิจัยพบวา กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐบาลและภาค
รัฐวิสาหกิจ จะเริ่มต้ังแตการนําแนวนโยบายรัฐบาลและแผนแมบทรัฐวิสาหกิจมาวางแผนเพ่ือทําการสื่อสาร และประเมินผล 
สวนองคกรภาคธุรกิจเอกชน จะเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งจะกระทําตามแผนเพื่อสื่อสารและประเมินผลเชนกัน 
ซึ่งจะเห็นไดวาขั้นตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธไมวาจะเปนโครงการที่องคกรดําเนินงานเอง หรือที่วาจางบริษัทที่
ปรึกษาประชาสัมพันธดําเนินงาน จะเริ่มต้ังแตขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการสื่อสาร และข้ันตอนการประเมินผล โดยไม
มีขั้นตอนการวิจัย 
 
ABSTRACT 

This study is a qualitative research that aims to compare the public relations process as practiced by 
organizations and Counselor’s agencies. Specifically, the researcher conducted the depth interview with three key 
respondents from three different sectors including one respondent from a government institution, one from a 
state enterprise institution, and one from a private institution.  The researcher also engaged in documentary 
analysis by examining six public relations projects from the three institutions.  The study found that, in 
government and state enterprise institutions, the public relations process is implemented by using its policy or 
master plan to plan their project from communication to evaluation. For a private institution, its public relations 
process is set out from indicating objectives which also follow its plan for communication and evaluation. Based 
on these findings, whether it is a public relations process implemented by an in-house department or outsource 
agency, the implementation of the public relations process starts from planning, communicating, and evaluating, 
without conducting any research. 
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บทนํา 
ปจจุบันน้ีองคกรหลายแหงใหความสําคัญกับการติด 

ตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย จึงไดนําการประชาสัมพันธ 
(Public Relations) เขามาใชองคกร (วิจิตร  อาวะกุล, 2539) 
ซึ่งชวยในเรื่องของการสรางความแตกตาง และมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคาหรือบริการ การบริหารประเด็นการจัดการภาวะ
วิกฤต ตลอดจนการสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเพ่ือสังคม   
และชุมชนใกลเคียง โดยที่การดําเนินงานประชาสัมพันธ   
ในองคกรจะตองทําเปนขั้นตอน และกระบวนการตามแนว 
ความคิดของ คัทลิปและเซ็นเตอร (Cutlip and Center, 1978) 
ที่กลาววาการประชาสัมพันธในเชิงปฏิบัติน้ันเปนความ
พยายามอยางมีระเบียบแบบแผน ซึ่งจะมีทั้งสวนที่องคกร
ดําเนินงานประชาสัมพันธเองทุกขั้นตอน และที่วาจางบริษัท
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ 

ทั้งน้ี คัทลิปและเซ็นเตอร (Cutlip and Center, 1978) 
ไดเสนอกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธไววามีอยู 
4 ขั้นตอน คือ การวิจัย-รับฟง การวางแผน-ตัดสินใจ การ
สื่อสาร และการประเมินผล สวนมารตัน (Marton, 1979) ก็
ไดกลาวถึงกระบวนดังกลาวไวเชนเดียวกันวามี 4 ขั้นตอน 
คือ R-A-C-E ทั้งน้ี R หมายถึง การวิจัย (Research) A 
หมายถึง การกระทํา (Action) C หมายถึง การสื่อสาร (Com-
munication) และ E หมายถึง การประเมินผล (Evaluation) 

จากที่กลาวไปแลวจะเห็นไดวากระบวนการดําเนิน 
งานประชาสัมพันธมีการพัฒนารูปแบบไปมากมายจากเดิม
ที่ใหความสําคัญแตการเผยแพรขาวสาร (Publicity) แตพอ
มีการนําหลักการเกี่ยวกับจัดการ (Management) และการ
วิจัยเขามาประยุกตใช ทําใหกระบวนการประชาสัมพันธ  
มีการดําเนินงานครบทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลาว แตอยางไรก็
ตามยังคงมีบางองคกรที่ทําการประชาสัมพันธในรูปแบบ 
เดิมๆ ก็คือ การเผยแพรขาวสารเทาน้ัน หรืออาจจะมีการ
วางแผน แตก็ยังไมมีการวิจัย หรือการประเมินผลอยางเต็ม
รูปแบบ (เสรี  วงษมณฑา, 2540) ซึ่งในปจจุบันถือวามี
ความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากการประเมินผลจะเปนตัววัด
ถึงประสิทธิผลของงานประชาสัมพันธ เมื่อเปรียบเทียบกับ
จุดคุมทุน (Return on Investment: ROI) 

ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ีจะศึกษากระบวนการดําเนิน 
งานประชาสัมพันธดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
วิเคราะหการทํางานของฝายประชาสัมพันธในองคกรวามี
ความสอดคลองกับกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ

อยางไร เมื่อเปรียบเทียบระหวางองคกรประเภทตางๆ ไดแก 
องคกรภาครัฐบาล องคกรภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรภาค
ธุรกิจเอกชน ทั้งน้ี ผูวิจัยจะวิเคราะหทั้งโครงการประชา-
สัมพันธที่องคกรดําเนินงานเอง และที่วาจางบริษัทที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ วามีกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ในการปฏิบัติงานจริงอยางไร และในแตละองคกรน้ันมี  
ความแตกตางกันอยางไรในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือจะไดนําขอมูลเหลาน้ันไปปรับปรุง
โครงการประชาสัมพันธตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ของฝายประชาสัมพันธในองคกรที่ดําเนินโครงการประชา-
สัมพันธเอง 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ของฝายประชาสัมพันธในองคกรที่วาจางใหบริษัทที่
ปรึกษาประชาสัมพันธดําเนินโครงการประชาสัมพันธ  

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธของฝายประชาสัมพันธที่ดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธเอง กับฝายประชาสัมพันธที่วาจางใหบริษัท
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธดําเนินโครงการประชาสัมพันธ 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ดังน้ี 

1.  การวิเคราะหเอกสารโครงการประชาสัมพันธที่
องคกรดําเนินงานเอง ไดแก โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติ- 
การ: การเรียนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” (กรม
ประชาสัมพันธ, 2550) เพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายในการพัฒนาประเทศกับครูและอาจารยใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการ “ผูแทนสาขา” (ธนาคาร
อาคารสงเคราะห, 2550) เพ่ือมุงเนนการสรางเครือขายการ
สื่อสารแบบสองทาง ระหวางพนักงานกับผูแทนสาขาของ
ธนาคาร และโครงการ “คลินิกลอยฟา เฉลิมพระเกียรติฯ 
80 พรรษา” ((บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน),2550) เปนกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในหลวง 
โดยการขอความรวมมือจากโรงพยาบาล 8 แหง อาทิ 
โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาล



เดชา เปนตน สวนโครงการประชาสัมพันธที่วาจางบริษัท 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธดําเนินงาน ไดแกโครงการ “ฟรี
คอนเสิรตรวมพลังชาวร็อคเพ่ือพอของแผนดิน” (กรม
ประชาสัมพันธ, 2550) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงพระปรีชา
สามารถทางดานดนตรีของในหลวง โครงการ “54th GH 
Bank…Moving Forward” (ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2550) 
ซึ่งเปนการประชาสัมพันธภาพลักษณใหมขององคกร และ
โครงการ “วอลคแรลลี่ รวมพลังใจถวายในหลวง” ((บริษัท
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), 2550) เพ่ือ
เทิดพระเกียรติฯ ในหลวง และสงเสริมการประหยัดพลังงาน
โดยการใชรถไฟฟาบีทีเอส ทั้งน้ี รวมท้ังสิ้น 6 โครงการ
ประชาสัมพันธ 

2.  การสัมภาษณ เ ชิงลึกผู ใหขอมูลหลักดานการ
ประชาสัมพันธจาก 3 องคกร ไดแก ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาการประชาสัมพันธ  สังกัดกรมประชาสัมพันธ 
จํานวน 1 คน หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ ฝายสื่อสาร
องคกร ธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวน 1 คน และหัวหนา
แผนกธุรกิจสัมพันธเพื่อสังคม บริษัทระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน 

ทั้งน้ี เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล คือ แนวคําถามดาน
ประชากรศาสตร คําถามเก่ียวกับการทํางานดานการประชา-
สัมพันธในองคกร และการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ 
ทั้งที่องคกรดําเนินงานเอง และที่วาจางบริษัทที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ ซึ่งใชระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ  
1 เดือน ต้ังแตการขอนัดสัมภาษณ ขอเอกสารโครงการ
ประชาสัมพันธ และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการ

ดําเนินโครงการประชาสัมพันธ  ต้ังแตขั้นตอนการวิจัย      
การวางแผนการส่ือสาร และประเมินผล จากน้ันจึงสรุปเปน
แบบจําลองกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของ      
แตละองคกรตอไป 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “กระบวนการดําเนินงานประชา-
สัมพันธในองคกร: ศึกษาเปรียบเทียบโครงการประชา-
สัมพันธที่องคกรดําเนินงานเอง กับโครงการประชาสัมพันธ
ที่วาจางบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ” มี 2 สวนดังตอไปน้ี 

1.  กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกร
ตางๆ 

กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของโครงการ    
ที่กรมประชาสัมพันธดําเนินงานเอง กับที่วาจางที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธแตกตางกันตรงการสนองแนวนโยบายของ
รัฐบาล โดยโครงการที่ดําเนินงานเองจะเนนกลุมเปาหมาย
เฉพาะ ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธจะวางแผนทําการสื่อสาร
ดวยการสงจดหมายเชิญ และกระทําตามแผนงานดวยการ   
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยจะมีการประเมินผลซึ่งใชแบบ 
สอบถามวัดความคิดเห็นจากผูเขาสัมมนาวามีความคิดเห็น
อยางไร สวนโครงการที่วาจางที่ปรึกษาประชาสัมพันธเนน
กลุมเปาหมายจํานวนมาก ซึ่งทางบริษัท ธิงค แอนด ดู จํากัด 
เปนผูดูแลรับผิดชอบในสวนการวางแผนการสื่อสารโดยใช
สื่อโทรทัศน ประกอบกับการกระทําตามแผนดวยการจัด
คอนเสิรต และประเมินผลดวยวิธีตรวจตัดขาว (News 
Clipping) ดังรูปที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
           โครงการท่ีดําเนินงานเอง                       โครงการท่ีวาจาง 
                    บริษัทธิงค แอนด ดู จํากัด 

 
สนองแนวนโยบาย

รัฐบาลโดยดําเนินงาน 
กับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

สนองแนวนโยบายรัฐบาล
โดยดําเนินงานกับ

กลุมเปาหมายจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 เปรียบเทียบแบบจําลองกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของโครงการที่กรมประชาสัมพันธดําเนินงานเอง  
กับโครงการที่วาจางบริษัท ธิงค แอนด ดู จํากัด ดําเนินงาน 

 
 
กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของโครงการที่

ธนาคารอาคารสงเคราะหดําเนินงานเอง กับที่วาจางที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธแตกตางกันตรงโครงการที่ดําเนินงานเองจะ
เปนการสื่อสารกับกลุมเปาหมายภายใน ซึ่งทางธนาคาร
อาคารสงเคราะหจะวางแผนสื่อสารดวยการสงจดหมายเชิญ 
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) และกระทําตามแผน

ดวยการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรคกลุมยอย สวนโครงการท่ี
วาจางที่ปรึกษาประชาสัมพันธจะเปนการสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายภายนอก ซึ่งทางบริษัท Pathfinder Asia จํากัด 
เปนผูดูแลทั้งดานวางแผน สื่อสารโดยใชสื่อสิ่งพิมพ และ
ประเมินผลดวยวิธีตรวจตัดขาว (News Clipping) ซึ่งเปน
หนาที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห ดังรูปที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การวางแผน 
 

การประเมินผล 
(แบบสอบถาม) 

การวางแผน 

การสื่อสาร การสื่อสาร 
การกระทําตามแผน และการกระทําตามแผน 

การประเมินผล 
(ตรวจตัดขาว) 



 
     โครงการท่ีดําเนินงานเอง                   โครงการที่วาจาง 
          บริษัท Pathfinder Asia จํากัด 

 
 
 

     

แผนแมบทรัฐวิสาหกิจ แผนแมบทรัฐวิสาหกิจ 
(Master Plan) (Master Plan) 

 การวางแผน การวางแผน 
 
 

การสื่อสาร การสื่อสาร  
และการกระทําตามแผน และการกระทําตามแผน  

 
 

กลุมเปาหมายภายใน การประเมินผล 
 

(ตรวจตัดขาว) 
 

รูปท่ี 2 เปรียบเทียบแบบจําลองกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของโครงการที่ธนาคารอาคารสงเคราะหดําเนินงาน
เอง กับโครงการที่วาจางบริษัท Pathfinder Asia จํากัด ดําเนินงาน 

 
 
กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของโครงการที่

บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุ งเทพ  จํ ากัด  (มหาชน) 
ดําเนินงานเอง กับที่วาจางที่ปรึกษาประชาสัมพันธแตกตาง
กันตรงท่ีการกระทําตามแผน โดยโครงการที่ดําเนินงานเอง 
ทางองคกรจะเปนผูกระทําตามแผนเองท้ังหมด สวนโครงการ
ที่วาจางที่ปรึกษาประชาสัมพันธจะเปนหนาที่รับผิดชอบของ
บริษัท Start Idea จํากัด สําหรับการสื่อสารใชหนังสือพิมพ 

วิทยุ โทรทัศน และสื่อบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สวนการ
กระทําตามแผนจะใชการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม นอกจากน้ัน
ยังมีการประเมินผล ซึ่งในโครงการที่ดําเนินงานเอง จะใช
แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเขารวมงาน สวนโครงการท่ี
วาจางบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธจะใชวิธีตรวจตัดขาว 
(News Clipping) ซึ่งเปนหนาที่ขององคกรเองทั้งหมด ดังรูป
ที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                       โครงการท่ีดําเนินงานเอง               โครงการที่วาจาง 
                   บริษัท Star Idea จํากัด 

 
 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3  เปรียบเทียบแบบจําลองกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของโครงการที่บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานเอง กับโครงการที่วาจางบริษัท Star Idea จํากัด ดําเนินงาน 
 

2.  ขั้นตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกร
ตางๆ 

2.1 ขั้นตอนการวิจัย 
องคกรภาครัฐบาล และองคกรภาครัฐวิสาหกิจ ทั้ง

โครงการท่ีดําเนินงานเองหรือโครงการที่วาจางบริษัทที่
ปรึกษาประชาสัมพันธ จะไมมีการนําการวิจัยอยางเปนทาง 
การเขามาใช แตจะเปนการรับเอานโยบายของรัฐบาล หรือ
ผูบริหารระดับสูงขององคกรมาวางแผนประชาสัมพันธตอ 
ไป ซึ่งในองคกรภาครัฐวิสาหกิจจะมีการจัดทําแผนแมบท
รัฐวิสาหกิจ (Master Plan) แลวนํามาแตกยอยเปนโครงการ   
ที่แผนกประชาสัมพันธตองรับผิดชอบดูแลและดําเนินการ
ตอไป อยางโครงการ “GH Bank Moving Forward” และ
โครงการ “ผูแทนสาขา” สวนองคกรภาคธุรกิจเอกชนจะใช
วิธีการติดตามสถานการณรอบๆ วาชวงน้ีควรจะจัดโครงการ
ใด เพ่ือเปนการประชาสัมพันธไดตรงกับกลุมเปาหมายท่ี    
ไดวางเอาไว 

2.2 ขั้นตอนการวางแผน 
องคกรภาครัฐบาล องคกรภาครัฐวิสาหกิจ และ

องคกรภาคธุรกิจเอกชน ที่ดําเนินโครงการเอง จะมีการวาง 
แผนต้ังแตการกําหนดวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย สื่อและ

เครื่องมือในการประชาสัมพันธ สวนโครงการท่ีมีการวาจาง
บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ  เน่ืองมาจากวา จํานวน
บุคลากรในการปฏิบัติงานน้ันไมเพียงพอ อยางโครงการ   
“ฟรีคอนเสิรต รวมพลังชาวร็อค เพ่ือพอของแผนดิน” ของ
กรมประชาสัมพันธ และโครงการ “วอลคแรลลี่ รวมพลังใจ
ถวายในหลวง” ของบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) หรืออาจจะตองการมืออาชีพดานภาพลักษณ
มาวางกลยุทธให กับองคกร อยางโครงการ “GH Bank 
Moving Forward”  

สําหรับกลุมเปาหมาย ถาเปนองคกรภาครัฐบาลและ
องคกรภาครัฐวิสาหกิจจะแบงเปนกลุมเปาหมายหลักและ 
รองอยางชัดเจน สวนองคกรภาคธุรกิจเอกชนจะกําหนด
กลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่วไป เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจัด 
ขึ้นประชาชนทั่วไปทุกคนสามารถเขารวมกิจกรรมได 

สวนงบประมาณการประชาสัมพันธขององคกร
ภาครัฐบาล องคกรภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจ
เอกชน ไมมีความแตกตางกันมากนัก น่ันคือ องคกรภาค 
รัฐบาลจะตองมีการนําเสนอโครงการประชาสัมพันธเพ่ือ
ขออนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณสวนองคกร
ภาครัฐวิสาหกิจ  และองคกรภาคธุรกิจเอกชนจะมีงบ 

กําหนดวัตถุประสงค กําหนดวัตถุประสงค 

การกระทําตามแผน การกระทําตามแผน 

การสื่อสาร การสื่อสาร 
 

การประเมินผล การประเมินผล 
(แบบสอบถาม) (ตรวจตัดขาว) 



ประมาณขององคกรเอง แตบางครั้งขององคกรภาคธุรกิจ
เอกชนจะมีการใชระบบแลกเปล่ียน (Barter System) กับ
พันธมิตรทางธุรกิจอยางโครงการ “วอลคแรลล่ี รวมพลังใจ
ถวายในหลวง” และโครงการ “คลินิกลอยฟา เฉลิมพระ
เกียรติฯ 80 พรรษา 

2.3 ขั้นตอนการสื่อสาร และการกระทําตามแผน 
องคกรภาครัฐบาล และองคกรภาครัฐวิสาหกิจ ที่

ดําเนินโครงการประชาสัมพันธเอง สวนใหญจะเปนการจัด
สัมมนา และการจัดพบปะสังสรรคกลุมยอยทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร อยางโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: 
การเรียนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” ของกรม
ประชาสัมพันธ และโครงการ “ผูแทนสาขา” ของธนาคาร
สงเคราะห สวนองคกรภาคธุรกิจเอกชนจะเปนการจัด
กิจกรรมเพ่ือเปนการชวยเหลือสังคม และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา อยางโครงการ “คลินิกลอยฟา 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา”  

สําหรับโครงการประชาสัมพันธที่มีการวาจาง
บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธดําเนินงานน้ัน ทั้งองคกร
ภาครัฐบาล องคกรภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจ
เอกชนจะมีการใชสื่อที่หลากหลาย โดยองคกรภาครัฐบาล
จะเนนไปที่สื่อโทรทัศน เน่ืองจากเปนสื่อที่มีผลกระทบ 
(Impact) และเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว สวน
องคกรภาครัฐวิสาหกิจและองคกรธุรกิจเอกชนจะมีความ
คลายคลึงกัน คือ จะเนนไปที่สื่อสิ่งพิมพ โดยใหความเห็น
ตรงกันวาจะตองเปนหนา 4 ของหนังสือพิมพไทยรัฐ แตจะ
มีเทคนิคที่แตกตางกัน คือ องคกรภาครัฐวิสาหกิจจะเรียน
เชิญสื่อมวลชนมาเขารวมงานแถลงขาวที่มีการจัดดวยรูป 
แบบท่ีทันสมัย เพ่ือเปนการสรางประเด็นขาวใหนาสนใจ 
สวนองคกรภาคธุรกิจเอกชนจะใชวิธีการปูขาวออกไปกอน
วาเราจะจัดงานที่ไหน ผูอุปถัมภ (Sponsor) เปนใคร เพ่ือ
สรางประเด็นขาวใหมีความนาสนใจ 

2.4 ขั้นตอนการประเมินผล  
การประเมินผลประชาสัมพันธขององคกรภาค 

รัฐบาล องคกรภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจ
เอกชน สวนใหญจะเปนการประเมินผลจากการนําเสนอ
ขาวของสื่อมวลชน หรือประเมินผลจากจํานวนผูตอบรับ
ผูเขารวมงาน อยางโครงการ “วอลคแรลล่ี รวมพลังใจถวาย
ในหลวง” ของบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งถือเปนการประเมินผลแบบไมเปนทาง และ
การใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเขารวมงาน เชน 
โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การเรียนการสอนใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต” ของกรมประชาสัมพันธ และ 
“คลินิกลอยฟา เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” ของบริษัท
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือเปน
การประเมินผลอยางเปนทางการ เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุง
สําหรับการประชาสัมพันธในครั้งหนาตอไป 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธในองคกร: ศึกษาเปรียบเทียบโครงการ
ประชาสัมพันธที่องคกรดําเนินงานเอง  กับโครงการ
ประชาสัมพันธที่วาจางบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ” มี 
2 สวนดังตอไปน้ี 

1.  กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกร
ตางๆ  

จากผลการศึกษาพบวา  กระบวนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐบาล องคกรภาครัฐ
วิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจเอกชน ไมวาจะเปนโครงการ
ประช าสั ม พั นธ ที่ ดํ า เ นิ น ง าน เ อ ง  หรื อ โค ร งก า ร
ประชาสัมพันธที่มีการวาจางบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ 
ได ยึ ดหลักกระบวนการดํา เ นินงานประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธของ คัทลิป และเซ็นเตอร (Cutlip and 
Center, 1978) ที่กลาววาการประชาสัมพันธในเชิงปฏิบัติ
ตองทําเปนกระบวนการ (Process) อยางมีระเบียบแบบแผน 
โดยมีการเตรียมการไวลวงหนา ประกอบกับการปฏิบัติ  
งานอยางตอเน่ืองตามแผนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค   
ที่ไดวางไว (จิตราภรณ  สุทธิวรเศรษฐ, 2539) ซึ่งในแงของ
องคกรภาครัฐบาลและองคกรภาครัฐวิสาหกิจน้ันมี      
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ  เดชะชีพ (2532)      
ที่พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธในการกําหนดความ
แตกตางของภาระหนาที่ของฝายประชาสัมพันธ คือ การนํา
แผนประชาสัมพันธมาใชในเชิงปฏิบัติในฐานะของการ
ประชาสัมพันธในองคกร ซึ่งอาจกลาวไดองคกรทั้ง 3 
ประเภทดังกลาวมีการดําเนินงานประชาสัมพันธอยาง    
เปนระบบ 

ในการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกรทั้ง 3 
ประเภท ไดแก องคกรภาครัฐบาล องคกรภาครัฐวิสาหกิจ 



และองคกรภาคธุรกิจเอกชน ยังมีความสอดคลองกับหลัก
กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของ เซ็นเตอร และ 
แจ็คสัน (Center and Jackson, 1995) กลาวคือ กระบวนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธจะตองกระทําอยางตอเน่ือง 
(Ongoing Process) เชน โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: 
การเรียนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” ของกรม
ประชาสัมพันธ และโครงการ “คลินิกลอยฟา เฉลิมพระ-
เกียรติฯ 80 พรรษา” ที่มีการจัดตอเน่ืองทุกป 

ทั้งน้ี องคกรภาครัฐบาล กับองคกรภาครัฐวิสาหกิจ จะ
เริ่มตนต้ังแต “ขั้นตอนของการวางแผนงานประชาสัมพันธ” 
(Planning)เพ่ือวางแผนกําหนดนโยบายตางๆ ซึ่งอาศัยการ
กระทําใน “ขั้นตอนการดําเนินการตามแผนงานประชา-
สัมพันธ” เพ่ือทําการสื่อสารไปยังกลุมประชาชนเปาหมาย 

และทายที่สุดก็คือ “ขั้นตอนการประเมินผลการประชา-
สัมพันธ” เ พ่ือทําการประเมินผลของการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธวากระทําไปตามวัตถุประสงคหรือไม 

สวนองคกรภาคธุรกิจเอกชนจะเริ่มต้ังแต “ขั้นตอนการ
ดําเนินการตามแผนงานประชาสัมพันธ” เขาสู “ขั้นตอนการ
สื่อสาร” ไปยังกลุมประชาชนเปาหมาย และทายที่สุดก็คือ 
“ขั้นตอนการประเมินผลการประชาสัมพันธ” เพ่ือทําการ
ประเมินผลของการดําเนินงานประชาสัมพันธวากระทําไป
ตามวัตถุประสงคหรือไมเชนกัน 

ดังน้ัน ผู วิจัยไดสรุปเปนแบบจําลองกระบวนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกร ทั้ง 3 ประเภท ดังรูป
ที่ 4 

 
             องคกรภาครัฐบาล                 องคกรภาครัฐวิสาหกิจ 

 
การวางแผน 

การประเมินผล 

การกระทําตามแผน 

การวางแผน 

การประเมินผล 

การสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 

 

                              
 องคกรภาคธุรกิจเอกชน 

 
การกระทําตามแผน 

การประเมินผล 

การสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4  แบบจําลองกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกรทั้ง 3 ประเภท ไดแก องคกรภาครัฐบาล องคกรภาครัฐ
วิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจเอกชน 

 
 
 



2.  ขั้นตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกร
ตางๆ  

2.1 ขั้นตอนการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบวา การวิจัยขององคกรภาค 

รัฐบาล องคกรภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจ
เอกชน ไมวาจะเปนโครงการประชาสัมพันธที่ดําเนินงาน
เอง หรือโครงการประชาสัมพันธที่วาจางใหบริษัทที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธดําเนินงาน จะเปนการรับเอานโยบายจาก
รัฐบาล  หรือผูบริหารระดับสูงขององคกรมาวางแผน
ประชาสัมพันธตามนโยบายนั้นๆ สวนองคกรภาคธุรกิจ
เอกชนน้ันจะใชวิธีการติดตามสถานการณรอบๆ วาชวง   
น้ีควรจะจัดโครงการใด เพ่ือเปนการประชาสัมพันธให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัย
ทางการประชาสัมพันธ ทั้งการวิจัยประชามติที่อาศัย     
การวิจัยเพ่ือสํารวจภาพลักษณขององคกร ซึ่งใชวิธีการ    
คนหาทัศนคติ และภาพลักษณที่ประชาชนมีตอองคกร  
หรือการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจเพ่ือทําใหทราบถึงแรงกระ 
ตุนหรือแรงจูงใจของประชาชนในการสรางทัศนคติ หรือ
ความรูสึกที่มีตอองคกร (Gallup and Cesly, 1995 อางถึง
ใน ประทุม  ฤกษกลาง, 2548, หนา 40) เน่ืองจากโครงการ
ประชาสัมพันธสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่จัดตอเน่ือง   
เปนประจําทุกป และไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

2.2 ขั้นตอนการวางแผน 
จากผลการศึกษาพบวา การวางแผนประชาสัมพันธ

องคกรภาครัฐบาล องคกรภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรภาค
ธุรกิจเอกชน ที่ดําเนินโครงการประชาสัมพันธเอง หรือ
โครงการประชาสัมพันธที่มีวาจางใหบริษัทที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ มีความสอดคลองกับแบบจําลองหกขั้น
ของการวางแผน (Six-Point Public Relations Planning 
Model) ของเจฟคินส (Jelfkins, 1994) เพียงแค 4 ขั้นตอน 
เน่ืองจากโครงการประชาสัมพันธสวนใหญน้ันจะเริ่มตน 
(1) การกําหนดวัตถุประสงค (2) กลุมเปาหมาย (3) สื่อและ
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ และ (4) การกําหนดงบ 
ประมาณ  

สวนในขั้นตอนแรก คือ “การวิเคราะหสถาน-
การณ” ถาเปนองคกรภาครัฐบาล และองคกรภาครัฐวิสาหกิจ
จะไมมีการวิเคราะหสถานการณ เน่ืองจากการวางแผน
ประชาสัมพันธจะเปนการดําเนินงานตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล หรือผูบริหารระดับสูงขององคกร แตในองคกรภาค

ธุรกิจเอกชนจะมีการวิเคราะหสถานการณ โดยติดตาม
สถานการณรอบๆ วาชวงน้ีควรจะจัดโครงการใด สวน
ขั้นตอนสุดทาย “การประเมินผลแผนงาน” องคกรทั้ง 3 
ประเภทดังกลาวไมมีการประเมินผลแผนกอนที่จะสื่อสาร
ไปยังกลุมเปาหมาย 

2.3 ขั้นตอนการสื่อสาร และการกระทําตามแผน 
สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธที่องคกรภาครัฐบาลใช

มากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน เน่ืองจากเปนสื่อที่มีผลกระทบ 
(Impact) และเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว สวนองค 
กรภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรธุรกิจเอกชนจะมีความคลาย 
คลึงกัน คือ จะเนนไปท่ีสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งสอดคลองกับงาน 
วิจัยของ ทนงศักด์ิ  นิเวศนรังสรรค (2535) พบวา สื่อที่
ไดรับความนิยมสูงสุดในการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
คือ จดหมายขาว (Newsletter) นิตยสาร (Magazine) และ
หนังสือพิมพ (Newspaper) 

สวนกิจกรรมพิเศษ (Special Events) ที่องคกร
ภาครัฐบาล และองคกรภาครัฐวิสาหกิจที่ดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธเอง สวนใหญจะเปนการจัดสัมมนา สวน
องคกรภาคธุรกิจเอกชนจะเปนการจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการ
ชวยเหลือสังคม โดยกิจกรรมพิเศษเหลาน้ันจะตองสราง
คุณคา เพ่ือใหสื่อมวลชนคัดเลือก เพื่อนําไปเผยแพรตอไป 
(เสรี  วงษมณฑา, 2540)  

2.4 ขั้นตอนการประเมินผล 
การประเมินผลประชาสัมพันธขององคกรภาค 

รัฐบาล องคกรภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจ
เอกชน สวนใหญจะเปนการประเมินผลจากการนําเสนอ
ขาวของสื่อมวลชน ซึ่งถือเปนการประเมินผลระหวางการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ (Formative Evaluation) ตาม
แนวความคิดของ ลินเดนแมน (Lindenmann, 1997 อางถึง
ใน พรพรหม  ชมงาม, 2545, หนา 53-54) เพ่ือดูวาขาวสาร
ตางๆ ขององคกรน้ันถูกเผยแพรไปมากนอยเพียงไร 

ทั้งน้ี องคกรภาครัฐบาลจะมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธโดยใชบริษัทที่ปรึกษาประชา-
สัมพันธ สําหรับโครงการประชาสัมพันธที่มีการวาจางให
บริษัทเหลาน้ันดําเนินการในเรื่องของการวางแผนประชา-
สัมพันธ สวนองคกรภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรภาค 
เอกชน จะประเมินผลการดําเนินงานประชาสัมพันธเอง ไม
วาจะเปนโครงการประชาสัมพันธที่มีการวาจางหรือไม     
ก็ตาม 



นอกจากน้ันองคกรภาครัฐบาล และองคกรภาค
ธุรกิจเอกชน ยังมีการประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย ซึ่งถือเปนการประเมินผล 
ที่ไดรับ (Impact Level) ตามแนวความคิดของ คัทลิป เซ็น-
เตอร และบรูม (Cutlip, Center and Broom, 1985) ซึ่งจะ
พิจารณาถึงความสนใจ ความเขาใจของกลุมเปาหมาย ซึ่ง
ทําใหทราบถึงปญหา และนําไปปรับปรุงแกไขโครงการ
ประชาสัมพันธในครั้งตอไปไดเปนอยางดี 
 
บทสรุป 

จากที่กลาวไปแลวทั้งหมดเปนการสรุปและอภิปรายผล
ที่ไดจากวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักกระบวนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐบาล องคกร 
ภาครัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคธุรกิจเอกชนมีความแตก 
ตางกันในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
แตสิ่งที่คลายคลึงกัน คือ เปนกระบวนการที่มีระเบียบแบบ
แผน โดยมีการตระเตรียมไวลวงหนา ประกอบกับมีการ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตามแผนท่ีไดวางเอาไว ซึ่งการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธที่ เปนกระบวนการนั้นจะเปน   
การจัดลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน และกิจกรรมทางการ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดวางเอาไว 
(จิตราภรณ  สุทธิวรเศรษฐ, 2539) เพ่ือประสิทธิผลสูงสุด 
ของการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ทําการศึกษาถึงองคกรในรูปแบบอื่นๆ เชน องคกร
ที่ไมแสวงผลกําไร องคกรประเภทสินคาอุปโภคบริโภค 
องคกรประเภทอสังหาริมทรัพย หรือองคกรประเภทเทคโน-
โลยีสารสนเทศ เพ่ือจะไดเห็นหลักกระบวนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธที่หลากหลายมุมมอง 

2.  ถาผูสนใจศึกษาสามารถเขาไปสังเกตการณใน    
ทุกกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธได ก็จะทําใหได
ขอมูลที่สามารถนํามาขยายผลไดมากขึ้น ทั้งน้ีตองขึ้นอยู
กับนโยบายขององคกรตางๆ ดวย 

3.  ทําการศึกษาในสวนของผูรับสารดวย เน่ืองจาก
เปนผูรับขอมูลขาวสารจากการประชาสัมพันธขององคกร 
เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ีมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธในครั้งตอไป 
  

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับน้ี จะสําเร็จลุลวงไปไมได หากไมไดรับ

ความอนุเคราะหจาก รศ.ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน และ  
ผศ.ดร.พรพรหม  ชมงาม ที่รับเปนอาจารยปรึกษาใหแก
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